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  מבוא

 הקדמה

 14,500-כ מבקשי מקלט יוצאי סודן ואריתריאה, 42,000-כשוהים בישראל  2016אפריל על פי נתונים המעודכנים ל

ככל הידוע ו ,ה הבגירהינתונים אלו נוגעים לאוכלוסי 1.תיירים ללא אשרה בתוקף 91,000-עובדים זרים לא חוקיים וכ

של ילדי מוסדר שאין רישום  מכיוון 2.אלוקהילות ב מספר הקטינים עלבישראל נתונים מלאים  רשמיגורם בידי אין 

והיכן הם  המדויק מה מספרם , כאמור,לדעת קשה, ומהגרי עבודה מבקשי מקלטילדים של הן של , ובההזר ההקהיל

 זמות בדרך כללויאלו קהילות י השגה לילדי הקהילה הזרה בגיל הרך, נבהיעדר פתרונות חינוך פורמליים ובמתגוררים. 

המכונות  תינוקותלפעוטות ולשל משפחתונים בלתי פורמליות  מסגרות קהילתיים בדמות-פתרונות פנים

שעות רבות ביום. בשנים האחרונות במשך  ותופועל ממוקמות בדרך כלל בבתים פרטייםמסגרות אלו  .״בייביסיטרים״

 ותפיצפ – לילדיםבהם מותאמים  הבלתיתנאים ב שהתמקדלסיקור נרחב, בתל אביב  "בייביסיטרים"תופעת הזכתה 

. באפריל ח אדם מיומן ומוכשרוהתפתחותיים ובכ-חינוכים , תנאים סניטריים ובטיחותיים ירודים וחסר בגירוייםיתר

ולנסות לעומק  צורך לחקור את התופעהה התעוררישה מקרי מוות ברצף של תינוקות במסגרות אלה, חמ עקב, 2015

 משאבים לפיקוח על הגנים. , בין השאר,מטרה זולהקצה  משרד הכלכלה 3.דייםילתת פתרונות מערכתיים, מקיפים ומי

-איעל רקע הקהילה הזרה בארץ.  מתרכזת רוב ובש, בתל אבידרום אזור בעד כה  ההתמקדבנושא מרבית המחקר 

המרכז להגירה יזמה עמותת  ירושליםב זה בערים אחרות בארץ ובכללהיקף התופעה  עלבנתונים והחסר הבהירות 

 . זהבינלאומית ולקליטה את המיפוי ה

יוצאי  - מבקשי מקלט ם שלילדיב ומתמקדקהילה הזרה בירושלים העוסק בילדי  המובא בדו"ח זהקהילתי המיפוי ה

של כלוסיות ואילדי ה אתגם כלול הצורך ל התעוררהמיפוי תהליך ב. בגיל הרך – אה ואתיופים נוצריםיסודן ואריתר

הרשויות מתייחסות אליהם ו, חינוכיות מסגרותת באותן פעמים רבו מצוייםה ,לנקה סריממהגרי עבודה מהפיליפינים ו

 . בני אותה קבוצהאל כלעתים קרובות 

הכרה תוך מלאור הפגיעות הגבוהה של ילדים בגילאים אלו בהיעדר מסגרות מותאמות ו 6-0תמקד בגילאי מהמיפוי 

   .והתא המשפחתי התפתחות הילדלת וקריטיששנים אלו הן 

ים המתגורר הקהילה הזרהמקלט והמבקשי  ם שלילדיהאת סדר הגודל המספרי של  לאמודמטרת המיפוי היא 

ם משפחתיים מאפייניעל ובמסגרות הללו  שלהם םתנאיהבהן הם נמצאים ולעמוד על שבירושלים, לאתר את המסגרות 

עמותות  ועל ידי הרווחהות החינוך, הבריאות ומערכ על ידי זוהווצרכים ש אתגרים מצביע על בד בבד המסמך. כלליים

  . אלו קהילותבהורים וילדים עם ובקשר עם הקהילה הזרה  נמצאותשוהתארגנויות דתיות 

 

 

 

 

                                                           
 .2016, אפריל 1/2016מהדורה מס'  –נתוני זרים בישראל, רשות האוכלוסין וההגירה   1
  ., אוניברסיטת תל אביב, ישראל2016דו"ח מחקר: מיפוי התנאים ההתפתחותיים ב"מחסני ילדים", ינואר  2
 שם.  3
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 מבקשי מקלט ומהגרי עבודה בירושלים שלרקע על קהילות 

 מבקשי מקלט בישראל

לעזוב את הוגדרו כמי שנאלצו בעולם מיליון בני אדם  59.5-, כ2014סוף שנת מם לפליטים ”נציבות האו ם שלעל פי נתוני

מבקשי  42,1474 היםשובישראל  2016אפריל לפי נתוני זכויות אדם. ה שלביתם בעל כורחם עקב סכסוך, אלימות או הפר

הגנה זו מבטיחה כי לא יגורשו לארץ מוצאם בניגוד  מתוקף החוק הבינלאומי. 5ומוענקת להם "הגנה קבוצתית" ,מקלט

ה יאוכלוסי כמו גישה לשירותי בריאות )למעט מענים מוגבלים( או אשרת עבודה. ,לרצונם, אך אינה מקנה להם זכויות

 6.ערדבירושלים ובאשקלון, באשדוד, בבאילת,  ריכוזים נוספים מצוייםו ,תל אביבאזור ב תגוררתמרובה המכריע בזו 

מבקשי המקלט  ה שלקהילהניתן לאפיין את . (35-20בגילאים ) ים( צעיר86%)גברים ברובה מונה  בארץזו ה יאוכלוסי

 ה.הישרדות מתמדת וחוסר ודאות בנוגע לעתידשל ה הנמצאת בתהליך ממושך של הגירה ומעבר, יבישראל כאוכלוסי

 ה חלשה.יכך מאופיינים כאוכלוסיעקב ואותן או להבטיח כמהגרים חסרי מעמד הם מתקשים להכיר את זכויותיהם 

 מבקשי מקלט בירושלים

 מספרם שללהעריך את מבקשי מקלט ונציגי כנסיות ועמותות  ה שלקהילהמרואיינים מתוך התבקשו במסגרת המיפוי 

 בהשוואה למקומות אחרים בישראל,להערכת המרואיינים, . איש 2,000-כ ,לדעתם ,מונה . היאבירושליםהקהילה  חברי

קהילה  ירושלים, יש בועודזאת אי. יצא אריתרוממהאוכלוסייה עיקר ו ,משפחות מספר גבוה שלפיינת במאוירושלים 

גדלה  הקהילהמספר מצומצם של משפחות ומעט רווקים צעירים.  הכוללת סודנישל מבקשי מקלט ממוצא מאוד קטנה 

ואחיות  בגנים העירונייםהגננות  7.כל שנהבילדים  28-ל 18בין לקהילה ובשנים האחרונות נוספו  ,יחסית בקצב קבוע

עם  שנעשומהות וראיונות ית עם אומתוך שיח .הצעיר בהם פעוטו ,ילדים יש שניהמשפחות  רובלמעידות שבטיפות חלב 

  .ילדים שלושה עד מונהבישראל  מבקשי מקלט  ה ממוצעת שלמשפח עולה כי בני הקהילה

אים שהגיעו לפני יתרבירושלים קהילה ותיקה של אריקיימת  וסודניםאים ישל אריתריחסית בנוסף לקהילות החדשות 

בני להמיועדים עסקים בבעלותם יש  .יותר מבוססתקהילה זו ש מתצפיות ושיחות עם בני הקהילה נראה .שנים 18-כ

תק הרב ולמרות הו .קהילהב םפעיליתיקה יותר ומהקהילה הורבים ו ,דת רותיישו משפחתוניםאינטרנט קפה,  קהילה:ה

מבקשי שאר , כמו אנשיה ולדבריאקונומי נמוך, -במצב סוציו תמקלט החדשים נמצאהבקשי מקבוצה זו בדומה ליותר 

 תנאי עבודה קשים.עם ו ודאות לגבי עתידם-איעם , יום-גזענות בחיי היום גילויימתמודדים עם הם מקלט ה

כיום ו חלקם הגיעו כתיירים .של אתיופים נוצריםקהילה בירושלים גם קיימת  מקלטה מבקשי ה שלאוכלוסייעל נוסף 

וחלקם הגיעו כמשרתי  ,שפגו אישורי העבודה שלהםהגיעו כמהגרי עבודה  חלקם, בתוקףאשרה  ללאשוהים בארץ 

בבעלות הכנסייה ובעלת שמתגוררת בשטחים היא  .יותר נוצרית. קהילה זו מבוססתההכנסייה האתיופית אורתודוקסית 

  20.8-כחות בירושלים מתחילת המאה הונ

                                                           
  .2016אפריל  1/2016רה, האגף לתכנון מדיניות, מהדורה מס'נתוני זרים בישראל, רשות האוכלוסין וההגי 4
החזרה במקרים שבהם מדינה מתמודדת עם מספר רב של מבקשי -נועדה להבטיח אישהגנה משלימה  אהגנה קבוצתית הי  5

ופן מקלט המגיעים בפרק זמן קצר. השימוש בכלי ההגנה הקבוצתית הוא זמני, ובסיומה ניתן לבחון את בקשות המקלט בא
 http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html .  האו"ם לפליטים: מתוך אתר נציבות .פרטני

 6Human Rights Watch 09 2014     . 

על פי דוח "ילדי מבקשי מקלט ומהגרי עבודה  2014-בו 2015-ב, (2016) השנהמתוך השוואה של רשימות ילדים בעירייה  7 
 ".2014ינואר  - תמונת מצב עירונית - בירושלים במע' החינוך

 .2003נצרות, אסלאם, יהדות", האוניברסיטה הפתוחה,  - חגי הרליך, הגר סלמון וסטיבן קפלן, "אתיופיה 8 
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הם כמו כן  .השתייכות פוליטיתלפי מוצא ו הבתוך עצמ מתכנסתה צקבומציינים שכל הם  הקהילותשיחות עם חברי ב

בין מדינות שקיים מתח פוליטי מהנובע  איםילאריתרהיהודים והנוצרים בין האתיופים שקיים מתח רב  מדווחים על 

תמיכה מתקבלת כן הדדית וותמיכה הדדית עזרה גילויי  ישהשונות . בתוך הקהילות של הקבוצות השונות המוצא

 , שרוב אנשיהנוצריתהדתית ההאוכלוסייה תפקיד חשוב מאוד בחיי  ממלאותכנסיות ה. האזוריות מהכנסיות

 משמשתהכנסייה  עבור הקהילות האלו. טיםמעט פנטקוסו קתולים 10%-כגם אים יאך יש בין האריתר ,אורתודוקסים

 .ןמסגרות לטיפול בילדיהב ואתעסוקה בדיור, בתמיכה כלכלית, בבמזון,  -יומי -תמיכה יוםמקור מרכז לימודי, רוחני וגם 

לפליטים העירוני סיוע המוקד ו 9המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים - JACC תעמות מסייעים להןלכנסיות פרט 

  10.ומבקשי מקלט

הקהילה  .מרכז העירבמוסררה ובמחנה יהודה, ב ,נחלאות באזור תרורגמתהמוחלט  הרובבאית יהאריתר הקהילה

מתגוררים  והסודניתאית יהאתריתרהקהילה  מבני . כמו כן כמההאתיופית הנוצרית מתגוררת באזור רחוב הנביאים

 עיר העתיקה. בקטמונים ובבקעה, בגאולה, במנחם,  קרייתבבתלפיות, 

 מהגרי עבודה בישראל

בקהילה זו בודדים . לתקופה קצובהעבודה מוסדרת  אשרתב מצוידיםארץ לרווקים שהגיעו  ה זו מונה בעיקרקהיל

אוכלוסיה זו כלפי רה הגיה. מדיניות ישראליםבני זוג או בנות זוג , חלקם עם בזמן שהייתם בישראל מקימים משפחות

אם עובדת זרה  עם זאת,. ""ככלל, עובדים זרים המועסקים בישראל אינם רשאים להביא עימם ילדים :בחוק מעוגנת

ואשרת העבודה שלה בתוקף, היא יכולה להישאר עם הילד בתנאים מסוימים לתקופה  יולדת בזמן שהותה בישראל

מוצאם  חוזרים לארץ אינםיש מהגרי עבודה ש ,בפועל 11."מטעם רשות האוכלוסין וההגירהנוהל בהתאם למוגבלת 

ניכר חלק . שהייה ללא אישוריבאופן בלתי חוקי ים ותרונ את מעמדם מאבדיםהם  .עם ילדיהם בישראלונשארים 

 ,לאם ולילד להישארהרשויות  מקרים לא מעטים אישרושב התבררומתוך הראיונות  ,משפחות אלה מועמדות לגירושמ

  12.את האב ך גירשוא

 מהגרי עבודה בירושלים

של   משפחותרוב  הלנקה.  פיליפינים, הודו וסרי - מגיעים ברובם ממדינות אסיהמהגרי עבודה המתגוררים בירושלים 

-סוציו ןמצב .רחביהבמרכז העיר ובמתגוררות בדירות קטנות משותפות באזור נחלאות, והוריות -חדמהגרי העבודה 

תצפיות הראיונות וה על סמךגורמים אחרים. מהרווחה או גורמי לשירותים תומכים מ ותזכאי ןאינ ןוהאקונומי נמוך, 

באשרת עבודה, המחזיקים פיליפינים  1,000-כלנקה ועוד -מהודו ומסרי ספוריםמהגרים  ישנםלה שבירושלים וע נערכוש

 .משפחותבעלי  02-30-כ הםמ

 הרובן של הקהילוחרדה מגירוש.  ןשלה חוקיהלא  מעמדקשיים הנובעים מהכחלשות עקב משפחות אלו גם ניתן לאפיין 

מתפללים. חברי הקהילה הפיליפינית מגובשים  חבריהןבהן שמקבלות תמיכה מכנסיות  הןקתוליות, ובירושלים  ההזר

 Filipino Women's ,-ו  Jerusalem Filipino Community–דרך שתי התארגנויות חזקות  לזה זהועוזרים 

                                                           
 . 2014-ונרשמה כעמותה ב 2007-נטרית של פעילים שהחלה בוהעמותה הוקמה כהמשך להתארגנות וול  9 

  .2012-מערך הרווחה בלשכת מערב ב על ידי הוקםמוקד הסיוע לפליטים ומבקשי מקלט  10 
לפרטים נוספים:  11

2013/he/5.3.0023.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedure_pregnant_foreign_worker_in_israel_  
, אוניברסיטת תל 29.3.16רותם אילן, ממקימי העמותה ״ילדים ישראלים״,  מתוך ראיונות עם בני הקהילה והרצאתה של 12

 .אביב

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/procedure_pregnant_foreign_worker_in_israel_2013/he/5.3.0023.pdf
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Associationולסייע למי שזקוק לעזרה. עם  שלהםתרבותית ה, שמטרתן לחזק את תחושת ההשתייכות הקהילתית ו

 גורם חיצוני רשמי בירושלים המסייע לקהילה. איןזאת, 

 

  ההזר הקהילהמדיניות כללית בנוגע לילדי 

אמנת האו"ם על וחובה חוקי חינוך על מבקשי מקלט ועובדים זרים מבוססת על דיני הגירה,  ם שלמדיניות בנוגע לילדיה

אינו זכאי  ,מעמד או במעמד "מסתנן" . ילד שנולד במדינת ישראל להורים ללא1989לזכויות הילד שחתמה ישראל בשנת 

ילדים נמצאים תחת ה. 13סעיף  ,1952-לקבל אזרחות ונמצא במעמד של הוריו תחת חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

אך מנהלת ההגירה נמנעת מלהרחיק  ,. החוק אינו מבדיל בין קטינים לבגירים, כאמורהגבלות וחוקים שחלים על הוריהם

מחויבים הם  18עם לגיל יובהג ,הגירה ילדים של מבקשי מקלט נמצאים תחת הגנה קבוצתיתהלפי דיני  13.זרים ילדי

. לכליאה מועמדיםאחרים הם זרים כמו בגירים ו ,בפרקי הזמן הנקובים בחוק ןקבל אשרות שהייה משלהם, לחדשל

רמת חיים  חינוך, בריאות,לשירותי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט זכאים  ם שלילדיש קובעת אמנת האו"ם לזכויות הילד

אך  15,"על פי חוק חינוך בישראל, הילדים זכאים לשירותי חינוך מלאים ולשירותי רווחה" 14טחון סוציאלי.ינאותה וב

 ,עם זאת אומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי.לזכויות ולשירותים המוקנים מכוח חוק הביטוח הל לפי שעה אינם זכאים

 לאוםהאו  וחוק חינוך חובה כמו על כל ילד אחר בישראל, ללא קשר למעמד הוריו, מוצאחל  שלושמגיל זר על כל ילד 

 לרשוםחובה יש ו ,הרגילההישראלית מהגרי עבודה ומבקשי מקלט נמצאים במערכת החינוך  ם שלילדי כך שלו. עקב

לגנים  חופשית ומשלבתהרשמה  מאפשרתבירושלים העירייה  מגוריהם. מדיניותמקום ל יםבית ספר הקרובלגן ולאותם 

  16.ולבתי ספר

מחויבת  המדינה  הולפי ,לקבל שירותי בריאות וחינוךזכאי כל ילד ש , כאמור,קובעת( 1989הילד ) האו"ם לזכויות תאמנ

"עקרון טובת הילד" הוא שצריך לקבוע בכל עת שמדובר בהחלטה שנוגעת לעתידו  .חינוך הוגן ושווה ללא אפליהלו לתת 

 בידי נתונותן הלאה גירוש בני המשפחה, אשרות  וכל  נוגעיםהחלטות בנושאים ה, משפחתו. עם זאתלעתיד של הילד ו

שעל שירותי שמדגיש משרד הרווחה יצא חוזר מנכ"ל  2016באפריל ים. אחרם השיקוליו, משרד הפנים ורשות ההגירה

צפויים שינויים בעניין זה  17.מעמד חסרתגם אם היא  ,הרווחה להעניק טיפול לילד הנמצא בסיכון ולתת סיוע למשפחה

לפיו ניתן לבטח ילדים זרים בביטוח הדומה מאוד ו ,קופת חולים "מאוחדת" עםכיום יש הסדר  זאת ועוד,בעתיד הקרוב. 

 זרים אינם מבוטחים.   המילדי  50%-כבפועל אך להערכת המוקד לפליטים בירושלים  ,של אזרח ישראלי ביטוחל

 

 

 

 

                                                           
 .2014רותי מערכת החינוך לאוכלוסית ילדי הזרים חסרי המעמד האזרחי", ינואר ינטע משה, "ש 13
 .28-ו 3,24,26סעיפים: , 1989אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד,  14
מדגיש ש"יש ומרחיב על "נוהל טיפול בקטינים חסרי מעמד"  19.04.16, 100חוזר המנכ"ל מנהל משרד הרווחה מיוחד מס'   15

עניק טיפול לקטינים בסיכון ולמשפחותיהם הנזקקות לסיוע, גם אם הינם חסרי מעמד. הטיפול יינתן להם כפי שהוא ניתן לה
 ".לכל קטין בעל מעמד

  .2014ת ילדי הזרים חסרי המעמד האזרחי", ינואר ירותי מערכת החינוך לאוכלוסיינטע משה, "ש 16
 .מרחיב על "נוהל טיפול בקטינים חסרי מעמד" 19.04.16, 100חוזר המנכ"ל מנהל משרד הרווחה מיוחד מס'  17
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 וושלבי ביצוע המיפוישיטת 

ת ירושלים, יבימי הרשמה למסגרות חינוכיות בעיריתצפיות תצפיות במסגרות חינוכיות,  המיפוי נערך באמצעות

 השתתפות באירועים קהילתיים עם בני הקהילות השונות, ראיונות חצי מובנים וחקר טקסטואלי. 

 

 מרואיינים במסגרת המיפוי

מהקהילה  שנייםמהקהילה הסודנית ושניים אית והאתיופית, יתרימהקהילה האר 15 הםהורים )מ 19 .א

 .הפיליפינית(

  .(ה המשיחיתיה האתיופית אורתודוקסית והכנסייהכנסייה הקתולית, הכנסי)ות עובדי כנסישישה  .ב

 המרכז)המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה,  הקהילה הזרה בירושלים בקרבנציגי עמותות הפועלות חמישה  .ג

 .(ניותיעד לנשים פיליפוהו, לקהילה אפריקאית בירושלים

)בהם: מוקד הסיוע העירוני לפליטים ולמבקשי מקלט, וגורמים רשמיים אחרים מקומית נציגי רשות עשרה  .ד

 ירושלים חינוך תהלנימת חלב, וטיפשל , מנהלות בעיריית ירושלים לבריאות הציבור ידההיחולגיל הרך  ידההיח

 .(עירוניות רווחהלשכות של ועובדות 

בתי ספר, מורים, גננות, יועצות  ם שלמנהליהזרה )בהם: עם הקהילה יומי -םיו קשראנשי חינוך הנמצאים ב 18 .ה

 .(ילדי הקהילה הזרהעבור  רשמיות לאיוזמות ליות אואחר

לא מסגרות  בששו יםיסודיבתי ספר בשני , 6-0מסגרות חינוכיות לגילאי  12-ב: מסגרות שונות 20-תצפיות ב .ו

הזרה אירועים של הקהילה בבמנח"י, למערכת החינוך ימי הרשמה תצפיות ב . כמו כןשל עמותות וכנסיות רשמיות

 טקסים דתיים בכנסיות.בו

 . (ומעמד חוקי תרבותי-חינוך ותיווך בין כגון)בתחום זכויות הילד של אנשי מקצוע התייעצויות והרצאות ארבע  .ז

 תצפיות.  20פגישות ייעוץ ובוצעו וארבע ראיונות  58ל נערכו וסך הכב

 כלים מחקריים

, נציגי רשויות, חברי הזרה הקהילהאנשי  אחד שימש קו מנחה בראיונות עםשאלון פותחו שני שאלונים:  – שאלונים

)מאפיינים  יועד לצוותים החינוכיים )גננות ומורות( במטרה ללמוד באמצעותם על הילדים שאלון נוסף, ועמותות וכנסיות

 חינוכיים, התנהגותיים, התפתחותיים ורגשיים( ועל הקשר עמם. , םיסוציאלי-פסיכו

קריטריונים  ,בין השאר ,כלי התצפית כללו .מסגרות החינוכיותעל מנת לסייע בהערכת הכלי תצפית פותחו  – כלי תצפית

 הילדים עצמם. בין הילדים ובין קציות בין הצוות וארטפיזיים, התנהלות המסגרת החינוכית, אינלגבי ממצאים 

 שלבים:  ארבעהב המיפוי התבצע 

  .בניית כלים מחקריים – שלב א

הקהילה כדי לקבל כרות עם אנשי מפתח בקהילה ובמוסדות העובדים ישירות עם יפגישות ה –כללי  outreach  – שלב ב

 תמונה כללית ופרטי קשר ראשוניים.

ביקורים במסגרות השונות  :ןבקשר עמ נמצאיםהעל מתוך הקהילות או ים נוספים גורמעל  ותצפית פגשמ ,איתור - שלב ג

ביצוע תצפיות ממוקדות בסביבה  ,שוהים ילדי הקהילות לצורך שיחה עם אנשי הצוות וקבלת התרשמות כללית ןבהש

מאפיינים כלליים על ילדים ועל ההסתכלות ותכנית החינוכית בואנושית( על הסביבה הו על התנאים הפיזייםהחינוכית )

עם אנשי קהילה, מתנדבי עמותות, אנשי  לא רשמיותדרך ראיונות ושיחות  נעשתהפיזיים והתפתחותיים. רוב העבודה 
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 ם שלבריאות הציבור, גננות, מורות, יועצות חינוכיות ומנהליעובדי חינוך וטיפול בפרט ורווחה, דת, אנשי עירייה בתחום 

 בתי ספר. 

כגון מעונות יום, גנים, צהרונים ובתי ספר.  ,פורמליותמסגרות  – נערכו תצפיות במסגרות החינוכיות השונותעל כך נוסף 

 מפגשי הורים במסגרות שונות.בשיעורי דת ובמועדוניות, בבאירועי הקהילה,  לא רשמיותתצפיות גם נערכו 

רשימות מתצפיות ומעיבוד החומרים והצלבת המידע שהתקבל מראיונות,  :ח הסופי"עיבוד נתונים והכנת הדו - שלב ד

וכולל מהגרי עבודה ומבקשי מקלט בירושלים   ם שלשל ילדיחייהם את מציאות  ,אפשרככל ה ,ח המשקף"וכתיבת דו

 .מתבקשותדיון והמלצות 

 

  ממצאים 

ת יעיריבבריאות הציבור מחלקת החינוך ו ם שלעל נתוני םמבוססי 18-0 םהנוגעים לקטינים בגילאי הממצאים המספריים

עם נתונים הוצלבו עם הערכות של המרואיינים וה. רלוונטיות עמותותמהכנסיות ומידע שהתקבל מבשילוב ירושלים 

 בשטח.  נערכוהתצפיות ש

 שהתקבלו בשני נושאים:יש לסייג את הנתונים 

 הזרה הקהילה בקרב לידות למספר בנוגע בירושלים החולים ומבתי חלב מטיפותמידע  לקבל ניתן היה לא 

 (.ואריתריאה סודן ילידות מהותילא בנוגע פירוט ובעיקר)

 ןעצמ המסגרות על ישירה בתצפית ולא ראיונות באמצעות עקיפיןב התקבל" בייביסיטרים"ל בנוגע מידעה . 

 (מספרייםילדי הקהילה הזרה בירושלים )נתונים 

ילדים  165-מהגרי עבודה וכ ם שלילדי 25-כ הםמ ,ך הכולבסילדים  190-כהקהילה הזרה בירושלים מונה : 3–גיל לידה

 . ניוסוד , אתיופייאיאריתרמוצא מבקשי מקלט משל 

  18מהגרי עבודה. ם שלילדי 23-מבקשי מקלט ו ם שלילדי 92 הםרשומים בגני עירייה, מ םילדי 115: 3-5גיל 

 19מהגרי עבודה. ם שלילדי 47-מבקשי מקלט ו ם שלילדי 61 הם, מרשומים בבתי ספר יסודיים ילדים 108: 6-12גיל 

 מהגרי עבודה.  ם שלילדי שבעהמבקשי מקלט ו ם שלילדי שישה הםילדים רשומים בבתי ספר תיכוניים, מ 13: 18-12גיל 

 במסגרות פנימייתיות.ושוהים במנזרים  18-10 םזרה בגילאיהקהילה הילדי  12-כ עליהםנוסף 

ילדים של  102-מבקשי מקלט וילדים של  336 הםמ, 18-0 םבגילאיילדים  438-כאותרו  (2016יוני לפי נתוני )ל וסך הכב

  . מהגרי עבודה

 

 

 

                                                           
 וההרשמה טרם הסתיימה. ,ילדים 145לשנת הלימודים תשע"ו. לשנת הלימודים תשע"ז רשומים  מעודכן  18
 וההרשמה טרם הסתיימה. ,ילדים 137לשנת הלימודים תשע"ו. לשנת הלימודים תשע"ז רשומים  מעודכן  19
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 המסגרות החינוכיות ותיאור במסגרותפיזור 

 במסגרות הילדים פיזור

מרכז העיר. בות באזור העיר העתיקה ותיינמצאים בשלוש מסגרות כנסי( 128-)כילדים ההמוחלט של  םרוב: 3-גיל לידה

באזור  (הקהילהנשות ידי  על , כאמור,משפחתונים המופעלים)"בייביסיטרים"  שמונהב שוהיםילדים  62-כ לכך נוסף

 . בתלפיות חברוןדרך רחוב בו, ברחוב הנביאים הודהמחנה י

. בגנים אלו היחס בין ילדי מרכז העירבגנים עירוניים הממוקמים באזור נחלאות ו הנמצאים בארבע רוב הילדים: 5-3גיל 

 10%-)כגנים ברחביה באשכול נוספים נמצאים בהתאמה. ילדים  ,15% לעומת 85%-הקהילה הזרה לישראלים הוא כ

 ספורים(. ילדים ישראלים 50%-ילדי קהילה זרה ו 50%-כובדרך חברון )ישראלים(  90% לעומת ילדי הקהילה הזרה

 בדרך בית לחם ובארמון הנציב. "גני שפה"בכן רמת גונן וברמת שרת ובקטמונים, בת יובל, יבגנים בקרינמצאים 

בית ספר בית בו יבית הספר הניסויבגוריון,  ןבבית ספר פולה ב בגיל בית הספר היסודי לומדיםרוב הילדים : 12-6גיל 

בתי הספר בתל"י בית חינוך, ביפה נוף, ו יד המורהבתי הספר בבבית ספר ע"ש הנרייטה סאלד, לומדים  מיעוטםהכרם. 

 בבתי ספר אחרים.  לומדים ספוריםילדים ע"ש יאנוש קורצ'אק.  בבית הספרברושים וו לוריא

חונכים, עבודה עם  כגון ,פעילות נוספתמים לפחות פעם בשבוע הננ 13-3ילדים בגילאים  80-כלמסגרות הפורמליות  פרט

על בסיס מתקיימות הפעילויות האלה  כל JACC. משחקייה בעמותתושיעורים וצהרונים בכנסייה עזרה בהכנת חוגים, 

 התנדבותי.

 

 מסגרותהתיאור 

  3-גיל לידה

ה באופן פרטי ובלתי מפוקח מפעילהקהילה משפחתונים שהגמישותם הרבה  בשל: מסגרות בלתי פורמליות

בהם חודשים, אין  שלושההחל מגיל  פעוטותמקבלים משפחות: הם מהניכר )"בייביסיטרים"( נותנים מענה לחלק 

עם הילדים בשפת אמם. בהם ומדברים  ,(18:00-07:00) ארוכותשלהם שעות הפעילות יומית, -התחייבות לנוכחות יום

 לחודש.  ש"ח 1,100-ל ש"ח 700נע בין במסגרות אלו התשלום 

אלו  סיונותינ הצערלמרבה קהילה ובאופן עצמאי. אנשי כנס למשפחתונים בסיוע יסיונות רבים להינ נעשובמהלך המיפוי 

בהערכה  היה צורך להסתפקעל כן . עצמה אחרים מתוך הקהילהבי חוץ וגורמבבשל חשד של המטפלות לא נשאו פרי 

, (אירועים תרבותייםו הימשחקי)כמו פעילות בבסיטואציות אחרות אלו במסגרות  המצוייםילדים על תצפיות מתוך 

 שנמצאים במסגרות אחרות ילדים עם "בייביסיטרים"הקציה של ילדים שנמצאים במסגרות אאינטרבבמשחק ו להתבונן

  לה. צהנות עם גורמים בתוך הקהילה ומחווראי לקייםו

, התנאים דרך כללדלה בבהם הסביבה החינוכית ש . כללית יש לומרבירושלים "סיטריםיביבישל ה"כמה מאפיינים  להלן

 דרך כללמופעלים ב "בייביסיטרים"ה .טיפול בילדיםמתאים לרקע  אין ות מטפללהפיזיים לא מותאמים לילדים, ו

לנשים תיקה. המסגרות פותחו כמקור פרנסה זמין ובבתיהן של נשים מתוך הקהילה האריתריאית הירושלמית הו

המשפחתונים  מתנהליםבהן ש דירותהאינן יכולות לעבוד עבודות פיזיות כדי לפרנס את עצמן. ש +(60המבוגרות )בנות 

בין שוהים  היגיינה ירודים. בכל מסגרתהותנאי  ,בהן מועט ריהוטה, קטנות ,הקהילהמרואיינים מלדברי  ,ןה הללו

ילדים ההעבודה עם . עקב מגבלות מרחבביום משך שעות ארוכות ביהם נמצאים בעגלותחלקם ו, ילדים שמונהל חמישה

בטיפול בצרכים  מושםדגש העיקר  .העשרהבטיפוח ועוסקת באינה שוכמעט  בהשגחהממוקדת בעיקר בטיפול פיזי ו
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 כגון ,יםהילדמשמעותית עם  אינטראקציהללא , טחון אישיי, שינה ובת חיתולים והיגיינה, החלפהאכלה מוכ ,הבסיסיים

משך רוב שעות ב שהילדים צופים בטלוויזיה יחד עם המטפלת)חלק מהמרואיינים ציינו  גירוי חינוכי משחק, שיח או

הורים מייחסים הבמסגרות האלה . כלפי הילדים יחס לא ראוי על ו"יד קשה" הפעלת ל עדיווחים  נםיש כמו כן. היום(

ילדים שנמצאים המעידים ש םתנהגות אצל ילדיהם. הפערים שפתיים, התפתחותיים ובעיות האלה מסגרות שהות בל

 – טיגרינהאת שפת אמם ) דוברים אינםו בקהילהמאוחר יותר מהמקובל בגיל מתחילים ללכת ולדבר  "בייביסיטרים"ב

באירועים  "בייביסיטריםשוהים ב"ק של ילדים ש. מתוך תצפיות על משחחמש-ארבעעד גיל  המדוברת במשפחתון(השפה 

הכרת -ביישנות ואיגילויי כמו  ,פורמליותלבין ילדים שנמצאים במסגרות  םבינ יםפערלהבחין במסגרות אחרות ניתן בו

הילדים  .קשיי תקשורתניכרים בולטים פערים במיומנויות שפה ו פרט לכךצעצועים, משחקים, ספרים וגירויים אחרים. 

 תוך הקהילה ומחוצה לה.בבשום שפה ומתקשים לתקשר עם ילדים בני גילם כראוי שולטים  אינםהללו 

מנזר האחיות  - השייכות לגופים נוצרייםפורמליות מסגרות  שלוש: יש כמשתייכות לגופים נוצריים(ש) פורמליותמסגרות 

 ןיים מהתש. ירבמזרח העשל הקדוש וינסנט דה פאולוס, הכנסייה הלטינית קתולית ומסגרת המופעלת על ידי נזירה 

 על ידיקמו הוהללו חודשים. המסגרות  שלושהמגיל  פעוטות תמקבל תאחמסגרת ו ,שנהפעוטות מגיל חצי  ותמקבל

. עדר מסגרות לילדים, הוריהם לא יוכלו לצאת לעבודיצרכים שזיהו בשטח ומתוך הבנה שבהכדי להיענות להכנסיות 

והתשלום בהן מגוון )במסגרת אחת הטיפול  ,יותרמאוחר ולעתים  17:30-ל 7:30בין  רציפותבמדי יום  פועלותהמסגרות 

מסגרת אוכל וב לרבותש"ח  700אחרת התשלום הוא מסגרת ש"ח ללא אוכל, ב 200 הואחודשי התשלום והמסובסד 

 אוכל(. לרבותש"ח  1,200 - תהשלישי

 ולןבכילדים(,  110של אחת המסגרות )מעל הרב על אף הגודל לקהילה.  מאודמחויבים האלו  המנהלים בכל המסגרות

ת בתחום גיל חסר צוות בעל הכשרה מקצועי שלוש המסגרותב ,עם זאת 20ילדים.ה למספרמותאם אנשי הצוות מספר 

 מותאמים לגילשאינם משחקים וגירויים )או גירויים ומשחקים מיעוט בבסדר יום לא מותאם,  מתבטאזה חוסר  .הרך

, רגשית וחברתית שפתית, מוטורית, טיביתיות שמטרתן לפתח את הילדים מבחינה קוגנעדר פעילוייהב, (הילדים

אינו דובר עברית  –הם מתנדבים מחו"ל אנשיו שרבים מ –הצוות בשלוש המסגרות . םילדיהמועטות עם  קציותאאינטרבו

רפתית, איטלקית, של שפות )ערבית, צ הייערבובקציות בין אנשי הצוות, ההורים והילדים יש ארטובאינ ,כשפת אם

 אף שפה. בכנדרש  שולטיםהילדים אינם מצב זה בשל , מסגרותהמנהלי גם ההורים ולדברי . אנגלית ועברית(

ותנאי השינה של הילדים ראויים. עם זאת, הסביבה הפיזית קטנה  ,בכל המסגרות תנאי ההיגיינה טובים, המזון בריא

לילדים, והחללים משמשים גם לאחסון. לאור מציאות זו אין  המיועדתהולם מסגרת  אינוולעתים הריהוט  ,וצפופה

למשחק עצמאי. כמו במסגרות כן מרחב וחסר מרחב אישי לכל ילד ו ,של הילדים אפשרות לתנועה חופשית

 שעות מרובות בעגלות או במיטות. במשך  שוהיםיסיטרים" הבלתי פורמליות, הילדים במסגרות אלו בה"ביי

עקב פיקוח של משרד החינוך, משרד הכלכלה או רשויות הרווחה. אינן נתונות למסגרות אלו  פורמליותסגרות שאינן כמ

ולהורים  ,הימצאות אנשי צוות בסביבה(-עדר תנאי בטיחות בסיסיים )כמו שער כניסה לא נעול ואיינצפו מקרים של ה כך

 הם. חשש ליחס לא ראוי לילדי מתעורראם  כתובת להתלונןאין 

כניסה מוכנים ל אינם, יוצאי מסגרות אלו שלוש בגיל יםעירוניה םבגניאת הילדים ווחי ההורים והגננות הקולטות ילפי ד

. ותמפותח שלהם אינןמשחק ה מיומנויותו, וקשיים התנהגותיים פערי שפה משמעותיים: יש להם מסגרות העירוניותל

אנחנו רות אחרות: "ההורים בהיעדר בר   שמאפיין אתאית סיכם היטב את התסכול יאבות מהקהילה האריתרהאחד 

 אם לא מביאים אלטרנטיבות". ,אפשר להגיד לעשות אחרת-אבל אי ,יודעים שזה לא טוב

                                                           
 שלוש.ילדים עד גיל  שמונה-שבעהילדים עד גיל שנה ומבוגר ל שישההתקן הוא מבוגר אחד ל –לפי משרד הכלכלה   20
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 )מסגרות עירוניות( 6-3גילאי 

הם בה שהפעם הראשונה  ורובם זעבור  .של משרד החינוך תחינוכיות ומסגרלהשתלב בזכאים הילדים  שלושמגיל  

. בכל ראוי ונמצאים במסגרת מסודרת עם מגוון גירויים ופיקוחיהודים  ישראליםילדים ופוגשים גננות דוברות עברית 

הילדים,  צבים בפניהם ובפנייהנעל מנת לעמוד באתגרים הרבים הפועלים עירייה יש צוותים מסורים לילדי הקהילה הגני 

מבקשי מקלט מאופיינים במיעוט ילדים של  נמצאיםבהם שהגנים העירוניים . החדשהעם כניסתם למסגרת במיוחד 

משפחות ישראליות אינן מעוניינות שילדיהן ילמדו בכיתות שכך ווחו על יחלק מהגננות ד, ומבוטל של ילדים ישראלים

לגני חינוך ממלכתי דתי )ממ"ד(  ןאת ילדיה ותמעביר משפחות אלומבקשי מקלט.  ם שליש מספר רב של ילדי ןבהש

, על מנת להימנע מקשר עם םהבאזור מגוריממוקמים  אינםאפילו אם  ,םיייחודי / או לגנים פרטיים ןבאזור מגוריה

 . הזרהקהילה ה

ם , ובחלקבמבנים ישנים וקטנים נמצאים: חלק מהגנים שונים ממקום למקוםם תנאים פיזיי מצאובגנים אלו תצפיות 

מתקנים בגן, דלת כניסה לא נעולה ומחסור ל  הקיון בכניסירטיבות, חוסר תשומת לב לנו של נזילות התגלו מקרים

הרבה גירויים חזותיים  בהםיש ו ,עם זאת, כל הגנים מעוצבים יפה. מתקנים עדר מוחלט שליהאף או  מתאימים בחצר

הרבה פינות עבודה ומרחבים בהם יש מו כן כ. מוארים ומאווררים ,נקיים גניםעל הקירות וצעצועים נגישים לילדים. ה

 למשחק אישי ומשותף. 

ון טוב ואהבה לילדים. רצ, בעלי הכשרה מקצועית צוותיםוה ,ם בדרך כלל למספר הילדיםמותאבגנים מספר אנשי הצוות 

 מתנדבים.  נהנות מנוכחות נוספת של חלק מהמסגרות

הצוות דיווח רוב הגנים ב ילדים, אךגיל ההתפתחותית ל המבחינמותאמות הבכל הגנים יש סדר יום מוגדר עם פעילויות 

נות ציינו את הקושי לקבל סיוע הגנהוראה מתקנת. כמו כן בנושא שפתי והרגשי, ה בתחום על חסר בסיוע לילדים

מילדי כל כיתה נזקקים לסיוע מיוחד  10%-חו על מציאות שבה  כוועדת השמה ודיובאבחונים על מנת להגיש ילדים לו

על ילדים עם צרכים נוספים  וווחידהצוותים החינוכיים  הגניםבכל  21.ם המיוחדיםהרכיומסגרת מתאימה יותר לצלו

 ניםהתפתחות השפה. ילדים שעברו אבחוב המדגישה טיפולצורך בעבודה פרטנית על שדורשים התייחסות נוספת ו

 אינם, וחלקם הגדול עדר תעודת זהותיבה וזאתעדת השמה והקושי הטכני להתקבל לובשל מתקשים לקבל סיוע נוסף 

שדורשות  ,של משפחות בסיטואציות מורכבותרבים ים מקר הצוותים ציינו 22.א הלקבל עזרה במעבר לכית כיםממשי

על  מקבלותהגננות יש הולמים מערכתיים  יםעדר מעניבה .של גורמי רווחהעובדת סוציאלית או התערבות טיפול של 

 . בנושאים אלה לסייעכדי מיטב יכולתן כ תשוווענוספת עצמן אחריות 

מאפיינים של ילדים המגיעים לראשונה לגן עירוני ותקשורת  :תשתי סוגיות מרכזיוהעלו בגנים העירוניים צוותי חינוך 

 עם ההורים.

 

 

 

 

                                                           
ועלת בנושא ילדי הקהילה הזרה זה כארבע שנים. בשנתיים האחרונות היא סייעה יצוין שעל אף דיווחים אלו, הקרן לירושלים פ 21

 למערך החינוך בעיר בעיקר בנושא אבחונים לילדי הקהילה.
 .מתוך שיחה עם אודי כהן, מנכ"ל גני הילדים "גני חיים" 22
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  פעם הראשונה לגן עירוניבמאפיינים של ילדים המגיעים 

 :לגנים העירונייםהללו המגיעים ילדים את השמאפיינות הגננות מדווחות על בעיות מורכבות 

 תחתמפו אינהשפת האם שלהם ו ,עברית דוברים שאינםכמעט  רבים מהם. לא מפותחותהילדים מיומנויות השפה של  *

מסגרת משקיעות מאמצים רבים בהקניית שפה ומאמצות  הגננותקושי תקשורתי מובהק.  במידה מספקת ומעידה על

 רכישת אוצר מילים בעברית.בדגש  שבה מושםאולפן דמוית 

עדר הרגלים ומיומנויות בסיסיות יה שלב בני גילםלבפעילויות המותאמות  להשתתף מתקשיםמהילדים  ניכר* חלק 

אין להם הרבה על כך מוטוריקה עדינה, עבודה בצוות ועוד. נוסף שליטה בחוקי משחק,  ה שלכגון הבנ ,במשחק ותקשורת

 והם מתקשים לשחק ללא הנחיה של גננת. ,סיון במשחקים חברתייםינ

תהליך על  מדווחותהגננות  סביבה עמוסת גירויים.בקשב וריכוז בעיות ו גבולותת צבהנושא בקושי הללו  ילדיםיש ל *

 ילדים המגיעים ממסגרות פורמליות. בהשוואה ל קרבה עם ילדי הקהילה הזרהשל בניית אמון וארוך יותר 

כי מסיבה זו הן עושות ו ,שנתייםכתוך אלו על פערים  דרך כללבהילדים מגשרים מעידות כי הגננות  על אף קשיים אלו

 מוכנים יותר לכיתה א.  יוכלו להגיעעל מנת שבמסגרות הגנים הילדים  שהייתמאמצים להאריך את 

  תקשורת עם ההורים

 קושייש , וביום שעות ארוכותבמשך עובדים  ההוריםמכיוון שמצומצם עם ההורים של הילדים  קשר ה לדברי הגננות,  *

ערב. מגבלות השפה אצל מרבית ההורים משפיעות על התקשורת השוטפת בין או ה לשלבם בפעילויות אחר הצהריים

הצורך הגננות מעבירות מידע באמצעות הורה מהקהילה שמתרגם את ההודעות או מסביר  לפיההורים. בין הגננות ו

תרגום  נעשה גם ןבהו ,ההורים עם וואטסאפ קבוצותיצרו חלק מהגננות בגנים העירוניים  .את הנדרש שפתםבלהורים 

  .ויעילתקשורת משמעותי עצמה ככלי את . השיטה הוכיחה לטיגרית

 ,"ישראלייםישנם קשיי תקשורת ופערים בין הגננות להורים במישור התרבותי. הגננות ציינו קשיים בהקניית "ערכים  *

 כמו תזונה מותאמת, אחריות הילדים הבוגרים במשפחה ודרכי ענישה.

 )בתי ספר יסודיים( 12-6גילאי 

ממשפחות הקהילה הזרה  חלקבחוק בבתי ספר. בדומה למשפחות ישראליות  על פימשולבים  כל ילדי הקהילה הזרה

המייצג ספר הלבית  לקהילה( צוות מוכר ומחויב שבו פועלמכיל יותר וה אינטימי)הילדים ה ןמשבר במעבר מגניכר 

ההורים אינם ש כיווןהמשבר שבמעבר מאתגר במיוחד עבור הקהילה הזרה הרבה יותר ולא מוכרת. גדולה מערכת 

  23בה.את דרכם מערכת הישראלית ומתקשים לנווט מכירים את  ה

 12 הםמ תלמידים 42)פולה בן גוריון  ת הספרבשלושה בתי ספר יסודיים בעיר: בביבעיקר  יםמרוכזהקהילה הזרה ילדי 

מהגרי עבודה  שני ילדים של הםמ תלמידים 22) הניסויי ת הספרבי (,מהגרי עבודהשל מבקשי מקלט והשאר ילדים של 

מבקשי מקלט  הם שישה ילדים שלמדים מילת 16) ובית הספר בית הכרם (איםיאתיופים נוצרים ואריתר ילדיוהשאר 

 . (עבודהמהגרי של והשאר 

                                                           
ית בירושלים, המקיימים מפגשי מוקד הסיוע והכוונה לפליטים ומבקשי מקלט של עיריית ירושלים והמרכז לקהילה אפריקא  23

 ,אודי כהן, מנכ"ל "גני חיים" לכך הכנה עם ההורים והילדים לקראת המעבר לכיתה א ומסייעים להתגבר על פערים אלו. נוסף
להעביר מידע למורות ה"קולטות". עם זאת, לדברי צוותי החינוך, המעבר לא פשוט וכרוך בהרבה  יםוהגננות העירוניות דואג

 ם.  כאב וקשיי
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 שילוב הילדים במסגרות החינוכיותל, המשאבים המשלימים הנדרשים הלל בתי הספר לושתבשל "ריכוז היתר" בש

 היוזמה לשילוב ילדי הקהיל תשע"גמציאות זו, החלה בשנת לנוכח וחוסר שביעות רצון של חלק מההורים הישראלים 

בשנת הלימודים והנרייטה סאלד.  יפה נוףספר הכגון בתי  ,של המשפחות ןבבתי ספר מרוחקים יותר מאזור מגוריה ההזר

זרים המתקבלים מדי שנה לכיתה א בכל אחד מבתי הספר הילדים את מספר ה %10עד  להגבילהתקבלה החלטה  תשע"ו

בהם הלומדת כלוסייה ואהרכב הבהיותם בתי ספר חזקים שנוספו לרשימה, נבחרו בשל  ספר הקולטיםהבתי  24.בעיר

 מרוחקיםבתי ספר ב הקהילה הזרהמ תלמידיםשילוב בהכרוכים אחד הקשיים עם זאת, . שעומדים לרשותם משאביםבו

  25.כחסרי תעודת זהותלהם זכאים  אינם אלהתלמידים שמאחר  הסדרי נסיעותב צורךהוא ה

עבודה פרטנית בתגבור שפתי ובבבתי הספר היסודיים, כמו בגנים, יועצות בתי הספר מצביעות על צורך בהוראה מתקנת, 

"שעות שילוב" מכיוון שאין אפשרות להכניס למערכת הממוחשבת  מקבלים מעטבתי הספר  בפועלעם התלמידים. 

הם  ,הפניםרשומים במערכת משרד  אינםילדי הקהילה הזרה )"שילובית"( ילדים ללא תעודת זהות. יתר על כן, מכיוון ש

הנהלות בתי הספר המשלבות . קבלים תקציבים בסיסיים עבורםמ םאינבתי הספר ו ,התלמידים מנייןנספרים" ב אינם"

לעמוד  ותמתקש ן, אך מכיוון שהכםשצריך להשקיע בחינו ותלתלמידים ומאמינ ותמחויב ההזר הילדים מהקהיל

 בתמיכה עירונית. חסררב לנוכח התסכול  ותחשאחר תרומות ומתנדבים ודרך קבע  ותתר ןבהשלכות התקציביות, ה

כגון חוגים, צוות  ,ספר מציעהמהשירותים הנוספים שבית  רביםו ,בית ספרלהורים מתקשים לשלם את מלוא התשלום ה

 26.עצמו בית הספר על ידיבפועל נוסף, טיולים וכדומה, ממומנים 

ילדים של כלפי  (מילוליתאלימות שהתבטאו בגזענות ) ם של גילויימעט מקרי עלשלושה דיווח הבית ספר אחד מתוך 

אינם סובלים מקשיים קבע שקהילת בית הספר וב ציין שהילדים משתלביםאך בשלושתם הצוות  ,מבקשי מקלט

 חברתיים. 

ליווי שנדרש  בד בבד נאמרו  ,בלימודיםלילדים  יעזורצוות נוסף שגיוס ב חשוב להשקיעשלושת בתי הספר מאמינים שב

מתגוררות בתנאים רבות יועצות בתי הספר, משפחות לדעתן של . תחלק מהמשפחו/ת סוציאלי/ת לשל עובד יותר מעמיק

 על הילדים.  פיעיםמשהללו  קשייםוה הישרדותי, מאבקבונתונות קשים אקונומיים -סוציו

הספר יש  ילקהילות הזרות. לבת נוגערווחה במערכת הצורך בשיפור הקשר בין מערכת החינוך ל על יםמדווחבתי הספר 

במקרים שמתעוררת ו ,ביטוח רפואי מוסדראין  הםלחלק ניכר מרפואי של הילדים הללו. ההנוגעים לביטוח גם קשיים 

 . המורים שמלווים ילדים למיון במקרה של תאונהפנייהלכתובת אין לצוות בית הספר  ,בעיה בריאותית הדורשת טיפול

ילדי לכאשר יש צורך לעשות  ,קושי נוסף מתעוררילד. בטיפול העבור בעצמם נדרשים לשלם  ,פציעה בשעות הלימודיםאו 

 לצורך הגשה לוועדות השמה. אבחונים הקהילה 

 מסגרות פנימייה 

מנזר האחיות  במסגרות פנימייה בשני מנזרים:מתגוררים  18-10ילדים גילאי  12-למסגרות החינוך הפורמליות כבנוסף 

ה הפניבהמשך להילדים מגיעים למסגרות אלו בדרך כלל ומנזר בית השלום בהר הזיתים.  של הקדוש וינסנט דה פאולוס

הולכים לבתי הללו הילדים . לטפל בילדיהם המתקשיםהורים ישירות על ידי המופנים או גורמי רווחה מרחבי הארץ  של

                                                           
מוקד הסיוע והכוונה נציגי נסה על ידי סגנית מנהלת של מנח"י עם מנהלי בתי ספר, ועדת היגוי שכוהחלטה שהתקבלה בו 24

 .2016 ארסלפליטים ומבקשי מקלט מטעם עיריית ירושלים וגורמים רלוונטיים אחרים, מ
 .שם 25
 .י יסודי ובית הכרםיניסוה בבתי הספר יםמתוך ראיונות עם מנהל 26
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הילדים וות, מסודרות ונקי ותמסגרהשעולה  שני המנזריםבם מביקוריומתגוררים במנזרים.  ספר נוצריים בעיר העתיקה

 . תכנית הלימודים של בתי ספר נוצרייםמטופלים היטב ולומדים לפי 

 

  מסגרות חינוך משלימות

בילדיהם ולכן זקוקים לשעות רבות של טיפול ביום מוכרחים לעבוד שעות רבות  ההזר ההקהיל רוב ההורים של ילדי

ספר כקושי האחר שעות הגן ובית ולשל מערכת החינוך מתאימות בחופשות עדר מסגרות ימחוץ לבית. הם מצביעים על ה

ילדים מעבר בדם מצביעים על מחסור בתמיכה חינוכית והעשרתית הצוותים החינוכיים מצ   .המעסיק אותם העיקרי

  לימודים.שעות הל

במסגרות  בית ספרגן ו המשך טיפול והשגחה בילדיאפשרות אחת היא  .ל"יום לימודים ארוך" אפשרויות כמהקיימות 

בית או מטפלות אחרי שעות הגן או ל מסגרותל. הילדים מגיעים פעוטות בשעות הבוקרעל ה"בייביסיטרים" המשגיחות 

 הפעלות ותמציע אינןלימודים ובעוזרות לילדים  אינןספר ונשארים שעות רבות בחדר קטן. במסגרות הללו המטפלות ה

 .  ותו לא בטלוויזיה להם לצפותמניחים לטפל בפעוטות ו הגדולים יותרמבקשים מהילדים לעתים  .כלשהן

 מקבלים עזרה ,צוות מסור בחברתובה הילדים נמצאים  ,ילדים 30-כיכולה להכיל הכנסייה הקתולית מציעה מועדונית ש

ם ושיעורי דת שפת אב ם. בסופי שבוע חלק מהילדים מקבלים שיעוריבמקוםשונות  הפעלותל זוכיםשיעורי בית ובהכנת 

-ימים ל במשך עשרהקייטנה מפעילה ה הקתולית יבחודש אוגוסט הכנסיה האתיופית אורתודוקסית. יבמסגרת הכנסי

של ערים שונות בישראל  ההזר הקהילהבעלות סמלית. קייטנה זו משותפת לילדי  18:00-08:00השעות ילדים בין  100

 ומתקיימת באזור בית שמש.

בהתאם  ש"ח 700-ל 200שנע בין בתשלום משתנה  16:00-ל 14:00צהרון )בין השתתפות באפשרות ליש בגנים העירוניים 

היכרות אין להןשלרוב  גננות / צוות של מטפלות מועסקסים. בכל צהרון "המופעל על ידי החברה למתנ( גיל הילדל

כלפי הילדים,  " המופעלתקשה יד"דיווחים מגננות ומהורים על  שלושה התקבלובמהלך המיפוי . מוקדמת עם הילדים

 .המוצהר נסגר לפני הזמןש צהרוןעל ו תמספקחוסר השגחה על 

 ,שמגיע פעם בשבוע לבית ,ילדים בקהילה מקבלים חונך, סטודנט 30-אפריקאית בירושלים כהבעזרת המרכז לקהילה 

 מבוגרת נוספת. מופת שיעורי בית ומהווה עבור הילד דמות  להם להכיןעוזר 

 סייעל במטרה 7-3 םה פעם בשבוע לילדים בגילאיימשחקי מפעילהאפריקאית בירושלים ההמרכז לקהילה  עמותת

שואפת ליצור זו הדרכה הורית, ללמד משחקים התורמים להתפתחות ולעמוד על חשיבות המשחק ככלי חינוכי. מסגרת ב

 ולתת להן תמיכה רגשית. אמון במערכת הפורמלית מהות יהא בקרב

 

 והמלצות פערים, המיפוי ממצאי

  שלושמסגרות לילדים מתחת לגיל

קהילה הזרה. כקהילה הנתונה לחסדי מדיניות משתנה ילדי הי השגה לנמתאימות במחירים במסגרות חסרות ככלל 

רובם עובדים במשמרות , ההורים חסרי מוביליות תעסוקתית. העתידלזכויותיה ול, החוסר ודאות בנוגע למעמדסובלת מו

ולכן  ,(כדומה)סבא וסבתא, דודים ותומך ארוכות ומשתכרים שכר מינימום. המשפחות הצעירות חסרות עורף משפחתי 

ביחס  ( העלות בת השגה2, )של ההורים ( השעות גמישות ומותאמות יותר לשעות העבודה1) :בהןשיש צורך במסגרות 



 

14 
 

דרדרות ילה צפויומצבה הכללי של המשפחה  ,יכולים לצאת לעבודה אינםהורים אלו תנאים עדר יבה 27.לשכר ההורים

ם הנשארים עם אחימגיעים ל"בייביסיטרים" או רבים ילדים  באין פתרון ראויחריפה באופן שמסכן את כל בני המשפחה. 

 . שעות רבות לבד במצב שמסכן אותם בבית משךהגדולים 

 

 מסגרות ושירותי חינוך משלימים 

המרואיינים במערכות החינוך השונות, ולמרות  על ידישזוהה באופן גורף  לימודי בתגבוראף הצורך הרב בסיוע שפתי ועל 

למסגרות על פי רוב ת יזכא נהאיאחר הצהריים, הקהילה הזרה  בו מצויים ילדים רבים ללא מסגרות בשעותשהסיכון 

  .לחוגים ולהעשרה במסגרות פרטיות מוגבלתיש לה נגישות , ווסלי רווחה כגון צהרונים ,משלימות

שמופעלות בחסות שירותים  ,ספרההגן או בית שעות אחרי  ןכלשהמוסדרות ת ומהילדים בלבד נמצאים במסגר 20%-כ

תומכים בקהילה, הרשויות, עמותות וכנסיות. השירותים המשלימים הניתנים בבתי הספר ובגנים בסיוע עירוני משתנים 

 ותלויים בתקציבים דינמיים ובשינויי מדיניות.  28משנה לשנה

על מנת לתת מענה הולם לפערים  מים לילדי הקהילה הזרהיהרחבה של סל השירותים המשלביש צורך בהסדר ו

 עמם הם, הוריהם והצוותים החינוכיים מתמודדים.שולאתגרים 

 

 פורמליות  בלתיצוותים חינוכיים במסגרות ה

חלק במאוד.  הכשרה מצומצמתבעלי הכשרה מקצועית או  נעדרים "ביסיטריםיה"ביבמעונות  מרבית הצוותים

אלו מגיעים מסגרות בשוהים שילדים האלימות. גילויי   לרבותבשיטות חינוך נוקשות  יםמהמסגרות אף משתמש

  .לגישור ותקששפה  בעיותעם ו הרגליםביות וומיומנעם פערים חמורים ב פורמליתלמערכת החינוך ה

כלים חינוכיים  רמליותולצוותים במסגרות הבלתי פ תנוישי צורך ביצירת מנגנון מלווה ומפקח ובהכשרות פדגוגיותיש 

 .משמעתקשיי התנהגות ועם  ותלהתמודד ותחלופ יציעובטיחות בגן ו יחדדו נוהליבסיסיים, 

 

 צוותים חינוכיים במסגרות הפורמליות 

של ים הייחודי ןמאפייניהעם שלהם כרות יהתגלו פערים משמעותיים בה במסגרות הפורמליותשיחות עם אנשי חינוך ב

-גמישות תרבותית ואיחוסר . וזכויות ועד ענייני מעמד חיים בישראלהחל ממאפייני  –להם מודעות בו ההזר ההקהיל

ילדי הקהילה בין ו ה(אתיופימעולים ילדי  כמו" בעלי תעודת זהות )אפריקאים"בין ילדים  יםהצוותחלק מ של הבחנה 

חלק מסל יתר על כן, עקב כך  .לחיזוק סטראוטיפים והכללות ביחס ל"קהילה האפריקאית" בישראל יםהזרה מוביל

 . ה שהם זריםאתיופי מתוך הנחממוצא לילדים  ניתן אינו, םישראליילדים מגיע להמענים ה

כרות עם הקהילה יכשירות תרבותית, זכויות וה ם שללצוותים במסגרות הפורמליות בתחומי הכשרות מתןיש צורך ב

 הזרה.

                                                           
אינם זכאים למבחני הכנסה המובילים לסיוע בסבסוד מעונות יום , יש לציין שהורים מעוטי יכולת שאינם אזרחים ישראלים 27

 פתרונות אחרים. בו
שעות קבוצתיות  12הם קיבלו  2015שעות גננת שי"ח )גננת שילוב(, בשנת  15קיבלו הגנים הערוניים  2014בשנת  ,למשל  28

 .ארסמחודש , שהתחילו רק בבלבד שעות שבועיות פרטניות ארבעהם קיבלו  2016ובשנת 
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 שילוב והפרדה בגנים 

מהילדים הישראלים הן מקצועיות, חברתיות ומוסריות.  ההזר הילדי הקהיל שלבגנים ה הדילמות שבין שילוב להפרד

הפרדה  ולחסרונות שלעל פיתוח חינוכי וטיפול בפרט בעיריית ירושלים, העירייה ערה ליתרונות לשעבר לדברי הממונה 

גיוס משאבים וגן נפרד מאפשר ריכוז מענים לאוכלוסייה, הסברה מרוכזת להורים, הדרכה לצוות החינוכי  :ושילוב בגנים

משיחות עם  29הוחלט שרוב הגנים יהיו משולבים. בהתאם לכך. חשוב גם הוא היסיואך שילובם בכלל האוכל ,ומתנדבים

האוכלוסייה ילדי ב מופרדים מולר הקהילה הזרה ילדי :שונה המצבבפועל ניתן לראות ש, נערכוגורמי עירייה ומתצפיות ש

ה ילדי הקהילשל פיזור ושיבוץ המנחים שיקולים ה. ובין שלא הוגדרו כךהוגדרו כנפרדים הגנים ש, בין הכללית הישראלית

הזרה שאינה יהודית משויכת באופן  מכיוון שהקהילה .אזור מגוריםלמגדר ול, לדת נוגעים בגני ילדים ובבתי ספר הזרה

למציאות  ,בין היתר ,גורמיםלשיבוץ קריטריונים , הבעיקר במרכז העירומכיוון שהיא מרוכזת  ,למגזר החילוני אוטומטי

מעמיסה על  ,גבוה של ילדים במסגרות ספציפיותמובילה לריכוז בעיר. מציאות זו  החינוכיותשל הפרדה במסגרות 

 בילדים. המסגרות עצמן ופוגעת

  קהילה הזרה הכוללת התמודדות עם ההשלכותה ילדייש צורך בקביעת מדיניות פיזור ברורה ועקבית בנוגע ל

גנים בתשתיות ל)פתרונות תחבורה לילדים המשובצים באזורי רישום מרוחקים, סיוע לבתי הספר ו מתבקשותה

 (. עודלעבוד עם ילדים בעלי קשיי שפה ושיאפשרו ובתקציבים 

 

 הורים בקהילה הזרה 

חוסר בקשים וכרוכים בדאגות ומבקשי המקלט  ה שלקהילהרבים בקרב יום של הורים -חיי היוםכפי שעולה מדו"ח זה, 

מציאות לא פשוטה זו מקשה . קשרולקיים עמו  הממסד החינוכי להכיר אתפערים תרבותיים ושפתיים מקשים  ודאות.

 .זוכים לו ןילדיהשולתמוך כמצופה בחינוך הפורמלי  ןף ויציב לילדיהעוט ,חזקתא משפחתי לבנות  רבותמשפחות  על

הורים  עלסובלים מתזונה לא בריאה ו אובהם ילדים נראים מוזנחים ש מסוימים מקרים על הצביעו שרואיינואנשי חינוך 

הקתולית הממונה על יה יהכנס עם נציג הדברים דומים עלו בשיח .מתקשים להציב גבולות וחסרי עצות מול ילדיהםש

 ההורים שלהםעדר דור יהבשל אולי תמיכה והדרכה, חסרים הורים ה ,גננותחלק מהלדברי אחיות בטיפות חלב ו. פליטים

 . שנותרו במדינות המקור (וסבתות )סבים

 המיועדות להורים: תמיכה  שלוש קבוצות פועלות כיום

 עם להתמודד במטרה בירושלים האריתריאית הקהילה ידי על הוקם – המקלט מבקשי קהילת של הורים ועד 

 . ספר בית בגיל לילדים הורים 20-כ בו חברים. ילדיהם לחינוך הנוגעות סוגיות

 ולתת לאימהות לסייע במטרה בירושלים אפריקאיתה לקהילה המרכז של יוזמה – לפעוטות אימהות קבוצת 

 .אימהות 15-כ בקבוצה. הורית הדרכה להן

 להעצים שנועדה ירושלם עיריית של לפליטים הסיוע מוקד של הובלהבו הרווחה מערך בחסות – משפחות תכנית 

 . משפחות 13-כ בתכנית. שונות מיומנויות ולילדים להורים ולהקנות המשפחות את

                                                           
מרכז המחקר והמידע, ינואר  - נטע משה, "שירותי מערכת החינוך לאוכלוסיית ילדי הזרים חסרי המעמד האזרחי", הכנסת 29

2014. 



 

16 
 

רווחה הכרות עם מערכות החינוך, יה תלהעמקלפיתוח מיומנויות ו תמיכה בהוריםבבהדרכות הוריות ויש צורך 

  המשרתות את ילדיהם. בריאותהו

 

  ילדי הקהילה הזרה בתוך מערכת החינוך

תקשורת, קשיי , התפתחותיים פעריםפעמים רבות אצלו מתגלים  ,נכנס למסגרת העירוניתמהקהילה הזרה כאשר ילד 

 תיסוף בלקראת יותר )בוגרים ילדים . ני אותו גילם בהשוואה לילדים ישראלים ביטיבייקשיים קוגנו בעיות קשב וריכוז

פליטים  או בשל היותם צבע עור אחרשל ב – ייחודיים ו"מודעים לכך שהם אחריםקשיי זהות אף מבטאים  יסודי( ספר

אחוז ו 30)למאסר או לגירוש(,שלהם  ו את ההוריםתמידית שייקחלדברי אחת המורות. רבים מהילדים חרדים  ,ונוצרים"

אלה אינם זוכים לטיפול ראוי לימודיים ופסיכולוגיים קשיים . דרך קבע מאוד גבוה מהם סובלים מבעיות קשב ומוטרדים

המסגרות  ברורה.טיפול עדר מדיניות יעדר סמכות מקצועית ו/או הי, העדר משאביםיבשל ה תות החינוכיומסגרב

דן החינוכיות  משאבים מותאמים ללא הילדים ולתמוך בהם של בעיות צורך להתמודד עם של הב 31"נזרקות לחזית"מצ 

  מספק.מידע או 

ילדים בעלי צרכים ייחודיים. ב לתמוך כדי בין מערכות הרווחה והחינוךאום יהתויש צורך להגביר את שיתופי הפעולה 

 כלים וידע מקצועיים רלוונטיים. ,משאביםהקצאת ב יש צורך לתמוך במסגרות החינוכיות הקולטות לכך בנוסף

 

  פורמליותמדיניות עמומה ומענים לא עקביים למסגרות 

ריית ירושלים, את הצורך ייואב זימרן, סגן ראש מינהל חינוך לענייני פדגוגיה ותכניות חינוכיות בע הדגיש 2014בשנת 

 על מנת שיכלול סל קליטה לילדי הזרים ויאפשר תגבור לימודי ורגשי ותגבור מעבירבהגדלת התקציב שמשרד החינוך 

"נדרשת תמיכה תקציבית למימון אבחונים ללקויי למידה, מימון הדרכות לצוות החינוכי : שהגיש צוין שפתי. בדו"ח

גם  תקפים ונדרשיםאלה הדברים הכל  32.ובהפעלת מסגרות לימודים משלימות בשעות אחר הצהרים וריכוז מתנדבים"

  .כיום

 

 ביטוח בריאות 

 אינםמהילדים  50%-כ, י הקהילה הזרהילדלבריאות ביטוח  בנושאהסדר עם קופת חולים מאוחדת שקיים  אף על פי

 120) וולעתים עקב קושי לעמוד בעלות הבנה מצד ההורים איך הביטוח פועלידע וחוסר עקב הלכה למעשה מבוטחים 

מבוטחים, ולאור ההבדלים בין  םאינש"ח לילד ראשון ושני, ללא עלות נוספת לילדים נוספים(. מכיוון שילדים רבים 

עם עלויות בעצמן הביטוח שלהם כזרים לביטוח של ילדים בעלי תעודות זהות, המסגרות החינוכיות נאלצות להתמודד 

  רפואיות או נלוות במקרים דחופים. 

להתמודדות מערכתיים -ולייצר פתרונות פניםלהורים ולצוותים החינוכיים  אודות הביטוח על יש צורך להנגיש מידע

 העולים במסגרת הגנים ובתי הספר. עם צרכים רפואיים דחופים

                                                           
 .29.3.16יב, תל אב ברסיטתמתוך הרצאה של עו"ד ענת בן דור, מנהלת "קליניקה משפטית לזכויות פליטים" באוני 30
 .ופולה בן גוריון, בית הכרם יניסויהבתי הספר  ם שלמתוך ראיונות עם מנהלי 31
 .2014ינואר  - תמונת מצב עירונית - ח "ילדי מבקשי מקלט ומהגרי עבודה במע' החינוך בירושלים"דו 32
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  התניידות

 הם לכןבירושלים ללא תעודת זהות, ושל הקהילה הזרה קו לתלמידים -רב העניק כרטיסלכיום אין אפשרות מוסדרת 

המצריכה  הן ברמה הכלכלית והן ברמה המעשית ההורים עלנטל  מהווה הסעותהתלות בהנחות תלמיד. אינם זכאים ל

במרכז העיר מתגוררים התלמידים )שרובם את מקשה במיוחד עקב החלטות העירייה לפזר ליווי לבית הספר. הנושא 

 . באוכלוסיית התלמידים הכללית םלטובת שילובבתי ספר מרוחקים יותר ( בנחלאותבו

 

 קבלת האחר וגילויי גזענות 

ואנשי מנח"י העידו כי  גזענות. גננותגילויי סובלים מ הילדיםהחינוכיים, הילדים וההורים העידו שרבים מהצוותים 

הם , ורשומים בהם מבקשי מקלטילדים של שצהרונים למעוניינים לרשום את ילדיהם לגנים או  אינםהורים ישראלים 

אנשי חינוך, משפיעות מאוד על הילדים מעסיקות  בהם אחוז הילדים הזרים עולה. סוגיות אלהשאף עוזבים בתי ספר 

 השל ילדי הקהילהורים. המציאות הזו יחד עם הפרדה בגנים מגדילה את הפערים ומקשה על שילובם גורמות סבל לו

 בחברה הישראלית.  ההזר

 עודדעם הקהילה הזרה ול היכרותה את להעמיק כדיהילדים בסביבה הבית ספרית  עםעם ההורים ו לעבודיש צורך 

 אינטראקציות חיוביות המייצרות שיח והיכרות עם האחר.

 

 המלצות נוספות

וח "ילדי מבקשי מקלט "דפורסם  מאז ותרלוונטיעדיין מהשטח  אשר עולותוהמרואיינים  הציעומההמלצות שניכר חלק 

שהוזמן על ידי מינהלת חינוך ירושלים  ,"2014ינואר  - תמונת מצב עירונית - ומהגרי עבודה במע' החינוך בירושלים

. להלן המיפוי סגרתמתוך הראיונות והתצפיות שנערכו במשעלו  חשובות המלצות כמהספו נואלו  המלצות. ל)מנח"י(

 הפירוט.

 נוכיות:ימסגרות ח

 שלוש או התאמת מסגרות נוספות לילדים עד גיל ההקמ. 

 הרחבת סל השירותים החינוכיים לילדי הקהילה הזרה.  

  מתן סמל מעון למסגרות רלוונטיות. ה שלמסגרות הבלתי פורמליות ובחינעל הקיום מנגנוני פיקוח 

 במתן מעקב ובעורי בית, יצוות שיסייע בהכנת שוצהריים הכוללות מקום בטוח ה שילוב ילדים במסגרות אחר

 יחס אישי. 

 הכשרות לצוותים ותמיכה במוסדות חינוכיים:

 ובמסגרות הבלתי פורמליות.  "בייביסיטרים"ומתן ליווי מקצועי לצוותים במסגרות הת וקיום הדרכות פדגוגי 

 .קיום הכשרות בנושא הקהילה הזרה לצוותי גנים ובתי הספר העירוניים  

 קולטים" ליצירת שיח בונה קשר בין הקהילות השונות המשתתפים בתכנית גנים בתמיכה בבתי ספר ו"

 גזענות.גילויי והתמודדות עם 
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 לימודייםומתן מענה לפערים שפתיים עם "קולטים" להתמודדות בתכנית גנים בכה במשאבים בבתי ספר ותמי. 

 הורים:

 גבולות ללא אלימות, העשרת  הצבת: תזונה בריאה, התמיכה בהורים באמצעות הדרכות הוריות )תכנים לדוגמ

 .שפה, הכרת זכויות, ניווט במערכת החינוך והבריאות(

 הכוונה לפליטים ומבקשי מקלט מטעם לשכת הרווחה העירונית.התכנית המשפחות של מוקד הסיוע ו ה שלהרחב 

 שימוש קבוצות וואטסאפ ולדוגמה, הקמת על פערי שפה וזמינות.  לגישורערוצי תקשורת עם ההורים  ה שליציר

 תמונות.ב

 בריאות:

  בסניף של טיפת  2013עד  התקיימו)כפי שקהילה מטעם טיפת חלב ב םלהורי יםמפגשים קבוצתישל קיום סדרות

 חלב ליד מחנה יהודה(.

 .השקעת משאבים בהנגשת מידע על ביטוח רפואי לילדים ולהוריהם 

 פיתוח קהילה ועבודה קהילתית:

 נושא חינוך. בשיתופי פעולה  ייזוםגורלן ולהקהילות לשיח והשתתפות בקבלת החלטות הנוגעות  הזמנת 

  ות אנגלית באמצעות ממשקים של הקהילה עם המערכבערבית ובחובות בטיגרית, לו זכויותלהנגשת מידע הנוגע

 .הפורמליות )כמו עירייה, טיפת חלב, בתי ספר וכדומה(

 .המשך תמיכה קהילתית של העמותות 

 מדיניות:

  שקובע כי  ,הנוגע לטיפול בקטינים חסרי מעמד 2016יישום חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הרווחה שיצא באפריל

"על המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות להעניק טיפול לקטינים בסיכון ולמשפחותיהם 

 33.הנזקקות לסיוע, גם אם הינם חסרי מעמד. הטיפול יינתן להם כפי שהוא ניתן לכל קטין בעל מעמד"

   נושאי חינוך, בריאות מענים ברורים ותומכים במתן בנושא ה במדיניות ארצית גוב  קביעת מדיניות עירונית שת

 .ורווחה

 .קביעת מדיניות שילוב ופיזור ברורה, עקבית ומפוקחת 

  הסעות ארגון קו תלמיד ו-רבכרטיס  הענקת ובכלל זה מסגרות החינוכיותתלמידים בהסדר התניידות להנהגת

 ר. הורים להביא את ילדיהם לבתי ספר בכל רחבי העילאפשר למגורים כדי הלבתי ספר המרוחקים מאזור 

 

אום בין הרשויות, העמותות, הכנסיות ישילוב ותאמצעות ויש צורך להרחיב את השיח ב ,חלקיותהן המלצות אלו 

על  מומלץכך  שםסוגיות נוספות. לבובנושאים שהוזכרו לעיל ופעילים מתוך הקהילה בירושלים על מנת לתת מענים 

 . לטיפול בילדי הקהילה הזרהשיקבל אחריות כוללת  גיוס או זיהוי גורם עירוני מתכלל

                                                           
 .בקטינים חסרי מעמד"מרחיב על "נוהל טיפול  19.04.16, 100חוזר המנכ"ל מנהל משרד הרווחה מיוחד מס'  33
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 סיכום

מן  .2016 שנתכפי שנצפו ב ,בירושלים ההזר הקהילהמיפוי זה נערך על מנת לשקף את הסוגיות המרכזיות הנוגעות לילדי 

הרשויות השונות, אום בין יתבבאופן ראוי, בשילוב כוחות ו נזכרותלטפל בסוגיות הבהחלט ניתן  המיפוי עולה כי

המיפוי נועד לגשר על הפער במידע בנוגע לקהילה הזרה בירושלים )משפחות מותות, הכנסיות ופעילים מתוך הקהילה. הע

מהגרי עבודה ממדינות מזרח אסיה( תוך התמקדות בילדים של מבקשי מקלט מאריתריאה, סודן ואתיופיה ומשפחות של 

עם אנשי הקהילה הזרה, גורמי חינוך, רווחה,   לא רשמיותשיחות וראיונות תצפיות, נערך באמצעות הוא , ו6-0 םבגילאי

 עמותות רלוונטיות בירושלים. נציגי בריאות ו

ילדים אלו  34.שש שרובם מתחת לגיל –ילדי הקהילה הזרה  –קטינים  430מהמיפוי עולה כי יש בירושלים לפחות 

 פורמליותגרות חינוכיות שונות, רובן מרכז העיר ומפוזרים במסבתיהם בעיקר באזור נחלאות וומתגוררים עם משפח

"בייביסיטרים"(.  המכוניםמשפחתונים של ולא מפוקחות )מסגרות  פורמליותתיות( וחלקן לא י)עירוניות או כנסי

והחתלה(  האכלהרכיהם הפיזיים הבסיסיים של הילדים )כמו ובעיקר בדאגה לצ מאופיינות פורמליות המסגרות הלא

מעבר למסגרות חינוכיות עירוניות ובמעבר בין סוגי בחינוכיים. ו רגשיים, ובתשומת לב מועטה לצרכיים התפתחותיים

עולים לעתים קרובות קשיי הסתגלות של הילדים צצים ו( עודיסודי לחטיבה ו מבית ספרתה א, יגן לכממסגרות )

ייה, שמדיניותה הרשמית היא שילוב הילדים באופן מלא והצוותים החינוכיים, פערי שפה וקשיי תקשורת. העיר

במסגרות החינוכיות הישראליות, מתמודדת בפועל עם הרבה אתגרים, בהם התנגדות הורים ישראלים לשילוב, קשיים 

 מקצועיים של הצוותים החינוכיים וקשיי נגישות של ילדי הקהילה הזרה למסגרות מרוחקות ממקום מגוריהם. 

ובמסגרות חינוך משלימות  שלושלילדים מתחת לגיל מוסדרות עולה צורך מובהק במסגרות חינוכיות  מתוך הראיונות

מיומנויות שפה במיוחד בנושא תמיכה לימודית משלימהבצורך בשעות תגבור וישלאחר שעות הגן ובית הספר. כמו כן 

כרות מעמיקה יותים החינוכיים להצורך נוסף בהכשרת הצו ניכרבתוך מערכות החינוך. מתצפיות במסגרות הקיימות 

המשפיעות על סוגיות מעמדם וזכויותיהם בישראל, של לסוגיות  נוגעחברתי וב-יותר עם הקהילה הזרה בהקשר תרבותי

 ההתמודדות בזירה החינוכית. 

 של םוצוותי םהנגשת מידע. מנהלילהדרכות ולעזרה לימודית, ללתמיכה נפשית,  יםזקוק ההזר ההורים וילדים מהקהיל

 יםמתקשהם  לפי שעהו ,סיוע כלכלי על מנת לטפל בילדים הללו בצורה ראויהללתמיכה ו יםמסגרות החינוכיות זקוקה

 ההכנסיות והקהילאת לעשות זאת. מסגרות בלתי פורמליות זקוקות להדרכות פדגוגיות. יש צורך לחזק את העמותות ו

 ההזר היש צורך להפגיש בין הקהילעל כך . נוסף חוצה להמתוכה ומ לסייע לקהילהוכלו להמשיך ועצמן כדי שי ההזר

 גילוייולמתן את בחברת הילדים הישראלית בירושלים  ההזר הילדי הקהיל לסייע בשילוב שלהישראלים כדי בין ו

 .לבתי הספר הזריםהילדים של נסיעות  הרפואי והביטוח ה צריך להסדיר את סוגיית הגזענות שבהם הם נתקלים. כמו כן 

וביצוע של צוותים חינוכיים, אנשי מקצוע מסורים ועמותות  המענים בלתי פורמליים רבים, פרי יוזמ חשףהמיפוי 

זוכים  אינםאך  ,גובשו בדרג המקצועי –כמו תכנית המשפחות של מוקד הסיוע העירוני  –מקומיות. מענים פורמליים 

בעזרת תרומות, מתנדבים ושעות "התנדבות" של  . אתגרים רבים באים על פתרונםהממשלתיתלתמיכה נוספת ברמה 

רות חסרי מענים מערכתיים ינותני השאת אנשי המקצוע, אך היעדר מדיניות ברורה מותיר את ילדי הקהילה הזרה ו

 הולמים.

 

                                                           
 .שנה בכל החינוך למערכת חדשים ילדים 30-ל 18 בין רשמויי הקרובות שבשנים מעריכים אנו יהיבאוכלוס הטבעי הגידול לאור     34
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 יגרפים נלווים למיפו :נספחים
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1, קרית מנחם
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3, העיר העתיקה

4, מרכז העיר

7, נחלאות

מסגרות חינוכיות לפי פיזור גאוגרפי
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